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007 Quantum of Solace - Acció. Estats Units,
Regne Unit, 2008. Direcció: Marc Forster. Intèr-
prets: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu
Amalric, Judi Dench. Quantum of Solace comença
el seu relat immediatament després que Casino
Royale hagi acabat. »Manresa, Abrera
Appaloosa - Western, drama. Estats Units, 2008.
Direcció: Ed Harris. Intèrprets: Viggo Mortensen,
Ed Harris, Renée Zellweger, Jeremy Irons. El poli-
cia federal Virgil Cole i el seu soci Everett Hitch ar-
riben a la petita comunitat minera d’Appaloosa, on
l’home més poderós de l’indret ha permès que una
colla de delinqüents es facin forts. »Manresa
Bolt - Animació. Estats Units, 2008. Direcció: Chris
Williams i Byron Howard. Bolt és un gos que viu
cada dia aventures, intrigues i perills, però en un
programa de televisió del qual és protagonista.
»Manresa, Abrera
Crepúsculo - Thriller. Estats Units, 2008. Direc-
ció: Catherine Hardwicke. Intèrprets: Kristen Ste-
wart, Robert Pattinson, Billy Burke, Peter Facinelli.
Bella Swan és una noia de 17 anys que sempre
s’ha sentit diferent i que inicia una nova vida amb
el seu pare a Forks, un poblet plujós que sembla
apartat del món. »Manresa, Abrera
Forasters - Drama. Espanya, 2008. Direcció: Ven-
tura Pons. Intèrprets: Anna Lizaran, Joan Pera, Ma-
nel Barceló, Aida Oset, Georgina Latre, Nao Albet.
«Forasters» tracta sobre quaranta anys en la vida
d’una família catalana i sobre la relació que man-
tenen amb els seus veïns, forasters que procedei-
xen de llocs i cultures ben diferents. »Manresa
Gomorra - Drama. Itàlia, 2008. Direcció: Matteo
Garrone. Intèrprets: Maurizio Braucci, Ugo Chiti,
Gianni di Gregorio, Matteo Garrone, Massimo
Gaudioso. El film mostra com els ciutadans de Nà-
pols i Caserta viuen en un sistema que és governat
per la màfia més anàrquica i sanguinolenta, que
controla qualsevol poder d’aquestes societats ita-
lianes. Enmig d’aquest paisatge despietat, cinc
històries es barrejaran entre elles. »Manresa
High School Musical 3: Fin De Curso - Musi-
cal. Estats Units, 2008. Direcció: Kenny Ortega. In-
tèrprets: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tis-
dale, Lucas Grabeel. Els protagonistes d’aquesta
nissaga musical s’enfronten al sempre traumàtic
final de l’institut i la separació dels seus alumnes,
que hauran de cursar diferents i allunyades carre-
res universitàries. »Abrera
La llegenda de Santa Claus - Drama, fantasia.
Finlàndia, 2008. Direcció: Juha Wuolijoki. Intèr-
prets: Hannu-Pekka Bjorkman, Otto Gustavsson,
Kari Vaananen. Amb la mort de la família de Niko-
las en una petita localitat de Lapònia, els habitants
de l’indret decideixen unir-se per tenir cura de l’or-
fe, que canvia de casa cada cop que arribi un nou
Nadal. »Manresa, Berga
La ola - Drama. Alemanya, 2008. Direcció: Dennis
Gansel. Intèrprets: Jürgen Vogel, Frederick Lau,
Max Riemelt, Jennifer Ulrich. A l’Alemanya actual,
Rainer Wenger, un professor que parla als seus
alumnes de l’autocràcia, decideix aplicar un mèto-
de nou. »Manresa
Madagascar 2 - Animació. Estats Units, 2008.
Direcció: Eric Darnell, Tom McGrat. Tots els ani-
mals que van fugir del zoo de Nova York es troben
ara perduts en les llunyanes platges de Madagas-
car. Acostumats a un entorn molt més controlat i
burgès, on els mimen tot el dia, no els agrada la in-
comoditat salvatge que troben a Madagascar i de-
cideixen marxar a un indret millor. »Manresa, Ab-
rera
Mongol - Aventures. Història èpica. Rússia, Ale-
manya i Kazajistan, 2008. Direcció: Sergei Bodrov.
Intèrprets: Tadanobu Asano, Honglei Sun, Khulan
Chuluun. Tot i la seva aparença ofuscada i perver-
sa, i els inicis com a orfe i esclau, Temudgin es re-
vela progressivament com un líder intel·ligent.
»Manresa
Olentzero y la hora de los regalos - Animació.
Espanya, 2008. Direcció: Gorka Sesma. Olentzero
descobreix una avioneta estavellada a prop de
la seva llar. Dins s’amaga McLondon, un perillós
lladre de bancs que, quan es recupera, roba a
Olentzero el rellotge màgic que fa servir per aturar
el temps i així repartir tots els seus regals la nit de
Nadal.  »Manresa
Outlander - Acció, ciència-ficció. Estats Units,
2008. Direcció: Howard McCain. Intèrprets: Jim
Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, John Hurt,

Ron Perlman. L’any 509 després de Crist, just quan
els víkings semblen controlar el centre d’Europa,
Kainan, un guerrer humanoide, es veu obligat a
aterrar a la Terra. »Manresa, Abrera
Red de mentiras - Intriga. Estats Units, 2008. Di-
recció: Ridley Scott. Intèrprets: Leonardo DiCaprio,
Russell Crowe, Mark Strong. Un terrorista que
opera a Jordània és perseguit per Roger Ferris, el
millor agent de la CIA en les operacions a l’estran-
ger. Ferris desitja infiltrar-se a l’organització crimi-
nal i demana ajut a un agent veterà, Ed Hoffman,
que l’assessora a l’altra banda del telèfon. »Man-
resa, Abrera
Saw 5 - Terror. Estats Units, 2008. Direcció: David
Hackl. Intèrprets: Tobin Bell, Costas Mandylor,
Scott Patterson, Betsy Russell, Mark Rolston, Car-
lo Rota, Julie Benz, Greg Bryk, Laura Gordon, Mea-
gan Goo. Jigsaw ha mort. Però li ha sortit un suc-
cessor, Hoffman, un metge forense de la policia
que està decidit a seguir el llegat d’ aquest perillós
assassí en sèrie.  »Manresa, Abrera
Superhéroe movie - Comèdia. Estats Units,
2008. Direcció: Craig Mazin. Intèrprets: Drake Bell,
Sara Paxton, Christopher McDonald, Pamela An-
derson. Rick Riker és un noi que, després de ser
mossegat per una libèl·lula, obté superpoders que
el diferencien de la resta dels seus companys d’es-
cola.  »Manresa, Abrera
Una amistad inolvidable - Aventures. França,
2008. Direcció: Luc Jacquet. Intèrprets: Bertille
Noël-Bruneau, Isabelle Carré, Thomas Laliberté.
Durant un matí de tardor, en un caminet, una nena
percep una guineu. Oblidant les seves pors, la ne-
na queda fascinada per l’animal i es disposa a to-
car-lo. »Abrera
Un gran día para ellas - Comèdia romàntica. Es-
tats Units, 2008. Direcció: Bharat Nalluri. Intèr-
prets: Frances McDormand, Amy Adams, Ciaran
Hinds, Shirley Henderson, Lee Pace. En el Londres
del 1939, Miss Guivere Pettigrew, una institutriu
de mitjana edat, és acomiadada injustament de la

seva feina. »Manresa
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L’hora del conte – Avui, a 1/4 de 7 de la tarda, a
la biblioteca, amb Mateu Comellas, «La girafa ser-
vicial. Farem i parlarem de la girafa».

Lletres |

MANRESA |

Literatura infantil - Avui, club de lectura a la sa-
la de tallers del Casino, a partir d’1/4 de 7 de la tar-
da.
«La venjança del Bandoler» - Avui, a les 8 del
vespre a la llibreria Petit Parcir, el periodista i es-
criptor Martí Gironell presentarà el seu últim llibre,
«La venjança del bandoler», premi Nèstor Luján de
novel·la històrica.

Xerrades |

MOIÀ |

Antoni Bassas – Avui, a les 8 de la tarda, a l’au-
ditori Sant Josep, conferència del periodista Anto-
ni Bassas.

Gent gran |

MANRESA |

Coordinadora de Jubilats i Pensionistes  -
Dijous, visita cultural al monestir de Pedralbes i a
Vallirana. Sortida a 3/4 de 8 del matí des de la pla-
ça Valldaura i a les 8 a l’estació d’autobusos. Ins-
cripció prèvia al local social de la Coordinadora de
Jubilats i Pensionistes de Manresa.

L’AGENDA

MANRESA

Bolt (català) Atlàntida 1 18.10-20.10-22.30 h

Madagascar 2 (català) Atlàntida 2 18.30 h

007 Quantum of solace Atlàntida 2 20.20-22.40 h

Un gran día para ellas Atlàntida 3 18.20-20.25-22.45 h

Bolt Bages Centre 1 18.30-20.30-22.45 h

Mongol Bages Centre 2 17.20-19.50-22.20 h

Red de mentiras Bages Centre 3 18.00 h

Saw V Bages Centre 3 20.30-22.45 h

Olentzero y la hora de los regalos Bages Centre 4 18.30 h

Appaloosa Bages Centre 4 20.10-22.35 h

Crespúsculo Bages Centre 5 17.30-20.00-22.30 h

007 Quantum of solace Bages Centre 6 18.15-20.30-22.45 h

Crespúsculo Bages Centre 7 18.20-20.40-23.00 h

Superheroe movie Bages Centre 8 18.20-20.20-22.45 h

Outlander Bages Centre 9 17.20-19.50-22.20 h

La llegenda de Santa Claus Bages Centre 10 18.00 h

Gomorra Bages Centre 10 19.40-22.15 h

Forasters (català) Bages Centre 11 18.10 h

La ola Bages Centre 11 20.20-22.40 h

Madagascar 2 Bages Centre 12 18.00-20.00-22.30 h

ABRERA

Crepúsculo Abrera 1 18.10-20.30-22.50 h

High school musical 3 Abrera 2 18.20 h

Saw V Abrera 2 20.30-22.45 h

Una amistad inolvidable Abrera 3 18.00 h

Red de mentiras Abrera 3 20.00-22.30 h

Madagascar 2 Abrera 4 17.50-20.00-22.30 h

Bolt Abrera 5 18.20-20.20-22.20 h

007 Quantum of solace Abrera 6 18.30-20.45-23.00 h

Superhero movie Abrera 7 18.00-20.15-22.15 h

Outlander Abrera 8 18.30-20.45-23.00 h
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Doris Lessing es preguntava
sobre les angoixes de la
consciència individual a El

quadern daurat, novel·la publi-
cada el 1962 però escrita uns
anys abans. Afilada com una sa-
geta enverinada i precisa, recor-
re la segona meitat del segle pas-
sat una tensió latent en el si de
les societats benestants que
qüestiona l’estil de vida dels ven-
cedors de la Segona Guerra
Mundial, la
societat del
consum que
santifica el
matrimoni i
e s t a b l e i x
uns codis rí-
gids de con-
ducta social.
Si el 1957 la
novel·la del
nord-ameri-
cà Jack Ke-
rouac A la
carretera es
va erigir en
el manifest
literari que
qüestionava
la pauta re-
sultant del
capitalisme
triomfant, al
cap de cinc
anys era una
dona nascu-
da a Pèrsia
qui feia pun-
ta al llapis
del deixondiment existencial
amb la publicació d’El quadern
daurat (1962), una novel·la de
gran fondària psicològica en què
el despertar de la consciència fe-
menina recollia el testimoni de
les inquietuds d’un pensament
crític i renovat.

Coetània d’aquella obra, cab-
dal en la trajectòria d’una autora
guardonada l’any passat amb el
Nobel de les lletres, és Play with
a tiger. Poc coneguda en la seva
faceta teatral, Lessing apunta en
aquest text el drama interior d’u-
na dona atrapada en la llibertat
de l’amor. Una obra intensa i ri-
ca en els seus diàlegs que Carlota
Subirós ha dut fins a l’Espai Lliu-
re per reflectir la desesperança
d’Anna Freeman, una australia-
na que espera al seu apartament
de Londres les respostes al ma-
lestar que l’oprimeix. En aparen-
ça, Freeman és una dona allibe-
rada, no depèn econòmicament
de cap home i   està a punt de ca-
sar-se. Però al-
guna cosa gri-
nyola: l’amor
és un mal ad-
versari quan
se’l vol engany-
ar. L’anunciat
m a t r i m o n i
amb Tom s’a-
nul·la perquè
Anna espera

que Dave la vingui a cercar. Se
sent incòmoda en una societat
que detesta però hi transita defu-
gint les convencions. Per això, a
l’inici de l’obra es mofa amb
amargor de l’estabilitat laboral
del seu promès. Cada nit, Anna
mira per la finestra: no en sap res,
de Dave, fins que una noia pre-
nyada de quatre mesos truca a la
porta.

La creixent alarma social que
els darrers
anys està
generant el
d e g o t e i g
tràgic de les
dones mor-
tes en mans
de les seves
p a r e l l e s
quantifica
en un re-
compte fu-
nest el des-
concert del
mascle en
aquesta no-
va era histò-
rica d’igual-
tat de drets i
deures entre
els dos gè-
neres. Però
la guerra
dels sexes
no s’ha aca-
bat. Fa mig
segle, Doris
Lessing ja
va posar en

relleu la necessitat de repensar
les relacions entre homes i do-
nes, i Jugar amb un tigre és clari-
vident: la protagonista, 35 anys i
soltera, afirma que el seu fill la fa
realment lliure, davant la mirada
incrèdula d’un home d’entre-
cuix inquiet i compromí escàs.

Belén Fabra, d’actualitat a la
gran pantalla pel seu paper pro-
tagonista a Diario de una ninfó-
mana, s’enfila progressivament
per una espiral d’emocions i dal-
tabaixos i resulta efectiva la seva
interpretació d’Anna Freeman
per fer copsar a l’espectador
l’angoixa d’una dona segrestada
pels dubtes i les pors del seu des-
encaix en l’entorn, en una socie-
tat a la qual no sap retornar els
rols que li exigeix. El jove Ernest
Villegas destaca en la pell de Da-
ve Miller, cràpula i infantil, exhi-
bint en escena el rostre d’un altre
esperit desencantat que no sap
on para, què vol ni on va. Menció
a part per a Anna Azcona, l’ami-

ga d’Anna, i el
sallentí Albert
Ribalta, a qui
pertoca re-
crear el perfil
d’un altre en-
fonsat en
aquest oceà de
tempes-
tes inte-
riors.

«Jugar amb un tigre»,
dirigida per Carlota
Subirós, fins aquest
diumenge a l’Espai
Lliure de Barcelona

APUNTS DE TEATRE
Toni Mata i Riu

El desencaix emocional
de la guerra dels sexes

ROS RIBAS

Els actors Belén Fabra i Albert Ribalta


